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A. Základné identifikačné údaje (§ 2, ods.1, pís. a) 

 

1.) Názov: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

2.) Adresa: Mládežnícka ul. č. 34; 974 04 Banská Bystrica 

3.) Telefón: 048/4134751 – 2 ústredňa 

4.) Internetová adresa: web URL: http://cpppap.svsbb.sk; e-mail: podatelna@cpppapbb.sk,  

5.) Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

6.) Riaditeľ CPPPaP: PhDr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg s II. atestáciou 

7.) Ďalší vedúci odborní zamestnanci: (Viď. Organizačnú štruktúra CPPPaP) 

a. Mgr. Zuzana Vencelová, psychologička s I. atestáciou, zástupca riaditeľa CPPPaP, poverená 

vedením zamestnancov oddelenia poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre 

materské a základné školy  

b. Mgr. Zuzana Benková, psychologička s II. atestáciou, vedúca oddelenia poradenstva 

v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy a oddelenia 

poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 

 

V školskom roku 2019/2020 sa organizačná štruktúra oproti minulému školskému roku menila, čo 

znamená že CPPPaP je členené na riaditeľský úsek a dve odborné oddelenia (došlo k zlúčeniu oddelenia 

poradenstva v v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy a oddelenia 

poradenstva sociálneho vývinu a prevencie). Ekonomicko-hospodárske agendy sú na riaditeľskom úseku, 

ktorý riadi riaditeľ. Odborná činnosť zariadenia sa uskutočňovala v rámci dvoch odborných oddelení 

(viď. schému na s.2). 
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Organizačná štruktúra CPPPaP šk. rok 2019/2020   
 

    
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RIADITEĽ 
a riaditeľský úsek 

 

(ekonomicko – administratívna pracovníčka, mzdárka a 

personalistka, účtovníčka, informátor – vrátnica, údržbár, 

kurič, záhradník, upratovačky, informatik) 

Oddelenie  poradenstva  

v osobnostnom, vzdelávacom 

a kariérovom vývine pre stredné a 

vysoké školy a poradenstva sociálneho 

vývinu a prevencie 

Oddelenie poradenstva  

v osobnostnom, vzdelávacom  

a kariérovom vývine pre  

predškolský vek  a základné školy 

Odborní a ostatní zamestnanci 

oddelenia 
 

(psychológovia, špeciálni pedagógovia, 

sociálni pedagógovia, sociálne pracovníčky) 
 

Odborní a ostatní zamestnanci 

oddelenia 
 

(psychológovia, špeciálni pedagógovia, 

sociálni pedagógovia, sociálne pracovníčky) 
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B. Údaje o počte žiakov (§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d) 

 

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie podľa § 132 ods. 1 zákona                

č. 245/2008 (Školský zákon) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, 

výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä 

v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj 

nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. V zmysle § 130 ods. 1 zákona  

č. 245/2008 sa táto starostlivosť poskytuje od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie. 

  Okruh pôsobnosti Centra tvoria materské, základné a stredné školy v banskobystrickom okrese ako 

aj zariadenia uvedené v § 10, ods. 5, zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené pod pís. a.) až j.). Sporadicky 

poskytujeme podľa záujmu služby aj študentom vysokých škôl.  

  Potenciálnym klientom CPPPaP bol každý žiak uvedených škôl a zariadení. Tu hovoríme o tzv. 

„potenciálnej klientele.“ Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií (CVTI)  boli počty detí 

v týchto školách a školských zariadeniach v banskobystrickom okrese k 15.09.2019 nasledovné:  

     

Prameň:  

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/prehlady-skol.html?page 

_id=9725 

 

 

1. Potenciálna klientela CPPPaP 

 

Typ školy: Počet žiakov Počet škôl 

Materské školy - všetky  3403 62 

Základné školy - všetky  8053 33 

Gymnáziá, št. súkr. cirk.  2707 7 

Stredné odborné školy – všetky  3947 9 

Konzervatóriá 223 1 

Spolu: 18 333 112 

 

 

Poznámka. V školskom roku má každý psychológ pridelený určitý počet škôl s ktorými pracuje celý rok 

a plní ich požiadavky. Toto rozdelenie škôl bolo zverejnené na našej webovej stránke 

http://www.cpppap.svsbb.sk. Zároveň na začiatku školského roku dostala každá škola oznámenie o tom, 

ktorý psychológ je pre danú školu pridelený. 

  

  

2. Reálna klientela CPPPaP –  kvantitatívny obraz činnosti CPPPaP (§ 2, ods.1,  pís. b) až pís. d) 

  

  V CPPPaP sa viedla evidencia činností pomocou programu EvuPP 4.4, ktorý vypracoval Ústav 

informácií a prognóz v školstve a ktorý generuje povinný výkaz: 

 

   Výkaz o Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Škol (MŠ SR) 05–01: 
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Tabuľka 1  Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2019–2020 
 

 
 

 

Tabuľka 2  Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2019–2020 
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Tabuľka 3  Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2019–2020 

 
 

Tabuľka 4  Odborná činnosť poskytnutá klientom CPPPaP – školský rok 2019–2020 
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Tabuľka 5  Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2019–2020 

 
 

Tabuľka 6  Preventívno – výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2019–2020 
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Tabuľka 7  Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2019–2020 

 

 

Poznámka: 

 

Z dôvodu uzatvorenia organizácie od 16. marca do 18. mája 2020 v súvislosti s možným 

ohrozením života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je 

zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom Covid-19 došlo 

v sledovanom období k významnému poklesu evidovaných klientov (2065) oproti minulému školskému 

roku (3297 klientov). Zároveň došlo aj k poklesu poskytnutých odborných činností klientom  a to 

z minuloročných 6402 na tohtoročných 4318. 
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G. Počet zamestnancov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. g)  

 

 

 Všetci odborní zamestnanci spĺňali k 31.8.2020 kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady 

pre jednotlivé kategórie  odborných zamestnancov.  

 

  Tabuľka: Počet zamestnancov k 31.8.2020 

 
 

 

Tabuľka: Prehľad o zaradení odborných zamestnancov do kariérových stupňov k 31.8.2020 

kategória OZ celkový 

počet 

Počet zamestnancov podľa kariérového stupňa 

začínajúci OZ samostatný OZ OZ s I. atestáciou OZ s II. atestáciou 

 

Psychológ, školský 

psychológ 

10 0 
7 

 
2 1 

 

Špeciálny pedagóg 

 

2 0 1 1 0 

 

Sociálny pedagóg 

 

4* 0 2 1 1 

* riaditeľ je sociálny pedagóg 

 

Odborní zamestnanci stav k 31.8.2020: 14,5 úväzkov    

 psychológ, školský psychológ: 10 

    (úväzkov: 9,0 z toho 8 x 1, 0; 1 x 0,8; 1 x 0,2) 

 špeciálny pedagóg: 2 (úväzkov: 2 x 1,0)   

 sociálny pedagóg:   4 (úväzkov: 3 x 1,0; 1 x 0,5)   

 

 

 

Ostatní zamestnanci (odmeňovaný podľa 

Prílohy 3 zákona  č. 553/2003 Z. z.) stav 

k 31.8.2020:  6,25 úväzkov 

 sociálna pracovníčka: 2  

    (úväzok: 1x 1,0; 1 x 0,5)   

 ekonom.-admin. prac.: 1 (úväzok: 1,0)   

 informatik: 1 (úväzok: 0,4)  

 účtovníčka: 1 (úväzok: 0,25) 

 mzdárka: 1 (úväzok: 0,3) 

 vrátnik – informátor: 1 (úväzok: 1,0)   

 údržbár – kurič: 1 (úväzok: 1,0)   

 upratovačka: 2 (2 x 0,4 úväzok) 
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H. Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. h): 
 

     Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania 

začalo  pokračuje ukončilo 

1. atestácia 0 0 0 0 

2. atestácia 0 0 0 0 

Predatestačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné vzdelávanie 0 0 0 0 

Funkčné inovačné vzdelávanie 1 1 0 1 

Kvalifikačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 0 2 

Aktualizačné vzdelávanie 15 15 0 15 

Inovačné vzdelávanie 4 4 4 0 

Špecializačné vzdelávanie     

 

Prehľad profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov : 

 

Profesijný rozvoj odoborných zamestnancov: 

 

 adaptačné vzdelávanie: v šk. roku 2019/2020 ukončili adaptačné vzdelávanie dvaja začínajúci odborní 

zamestnanci (psychológ a sociálny pedagóg), počet zúčastnených OZ: 2  

 

 funkčné inovačné vzdelávanie:  Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických 

zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, CĎV UK Bratislava, vedúca vzdelávania 

Mgr. Elena Skalská,  počet zúčastnených:   1 OZ 

 

 inovačné vzdelávanie: „Sociálno – psychologický výcvik“ úvodné stretnutie cez aplikáciu ZOOM, 

VUDPaP, lektori Mgr. Jana Pružinská, Mgr. Zuzana Majchráková, miesto konania: CPPPaP, počet 

zúčastnených: 1 OZ 

 

 inovačné vzdelávanie: „Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve 

v systéme výchovného poradenstva“, VÚDPaP Bratislava, počet zúčastnených: 2 OZ 

 

 inovačné vzdelávanie: „Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov 2. stupňa podľa 

princípov KBT terapie“, VÚDPaP Bratislava, počet zúčastnených: 1OZ 

 

 aktualizačné vzdelávanie:  Zásady a minimálne štandardy práce s klientom v online prostredí, 

CPPPaP B. Bystrica, lektori :  Mgr. Zuzana Benková, Pavol Scholtz, počet zúčastnených:  15 OZ 
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Ďalšie odborné a iné vzdelávanie: 

 

 Vzdelávanie „Schématerapia detí a adolescentov“, Slovenský inštitút schématerapie; lektori: Maria 

Galimzyanova, PhD.; Paul Kasyanik, PhD.; miesto konania : Slovenský inštitút schematerapie 

Liptovský Mikuláš, počet zúčastnených: 1 OZ 

 Výcvikový program: „ Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby“, Inštitút rodinnej terapie 

a terapie vzťahovej väzby, miesto konania Martin,  počet zúčastnených:  1 OZ 

 Výcvikový program: „Terapia hrou, Filiálna terapia“, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej 

väzby,  miesto konania: Martin, počet zúčastnených:   1 OZ 

 „Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii“, Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, 

miesto konania Košice, počet zúčastnených: 1OZ 

 Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“, Centrum Slniečko, miesto konania Banská 

Bystrica, počet zúčastnených:  1 OZ 

 Seminár „Burza inklúzie“ zameraný na deti s aspergerovým syndrómom a ADHD, A-centrum 

Banská Bystrica, , počet zúčastnených: 3 OZ 

 Vzdelávací seminár „Individuálna hrová terapia detí“, Katedra psychológie UMB B. Bystrica, 

lektor PhDr. Reichelová, CSc. ; miesto konania : UMB B. Bystrica, počet zúčastnených: 1 OZ 

 Preventívny program ,,Kamaráti Jabĺčka“, občianske združenie Zippy, miesto konania: MC 

Mamina, Banská Bystrica, počet zúčastnených: 1 OZ 

 Vzdelávací seminár ,,Komunikácia s detskou obeťou“, ÚPSVaR B. Bystrica, Mgr. P. Lamoš 

(Koordinácia ochrany detí pred násilím), školiteľ: Mgr.Sopoliga, miesto konania: CPPPaP Banská 

Bystrica, počet zúčastnených: 7 OZ 

 Konferencia „To dá rozum“ Analýza zistení o stave školstva na Slovensku, organizátor Projekt To 

dá rozum.sk,  téma „ Individualizovaná podpora učiacich sa“ autor príspevku M. Hapalová, K. 

Vaníčková, miesto konania Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB, počet zúčastnených: 1 OZ 

 Webinár, BOOKMARKS príručka boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom 

vzdelávania k ľudským právam, školiteľ p. Mihalicová Lenka, organizátor IUVENTA, počet 

zúčastnených: 1 OZ 

 Odborná stáž, "Developing Youth Workers' Competences in Finland" Erasmus + program,  lektori 

Antti Korhonen, Paavo Pyykkönen, Satu Korpela, miesto konania: Tampere, Virrat, Ilmajoki 

(Fínsko),  počet zúčastnených: 1 OZ 

 odborná stáž, „Návrat RDZO Kráľová“,  lektori Mgr. Jakub Grančay, Mgr. Alena Sokolová, miesto 

konania: Kráľová (pri Zvolene), počet zúčastnených: 1 OZ 

 Konferencia „Revolution train“  (predstavenie projektu protidrogového vlaku), lektor Pavel Túma, 

miesto konania: Banská Bystrica počet zúčastnených: 1 OZ 

 Vzdelávací kurz, „Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou" (1.časť), Iuventa 

Slovensko, lektori Mgr. Lenka Mihalicová, Mgr  Ivana Frívaldská, miesto konania: Terchová, počet 

zúčastnených: 1 OZ 

 Vzdelávací kurz „Kritické myslenie“ workshop Iuventa Slovensko, lektori Lucia Macálková, Ján 

Smatana, miesto konania: Sliač, počet zúčastnených: 1 OZ 

 Seminár „Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi“, Inštitút rodinnej terapie 

a terapie vzťahovej väzby, Martin, počet zúčastnených OZ: 1 

 Workshop „Práca s deťmi s poruchami správania“, Inštitút vzdelávania a psychológie, o. z., Žilina, 

počet zúčastnených: 1 OZ 

 Vzdelávací kurz: „Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Inštitút osobnostného rozvoja 

Piešťany, miesto konania Bratislava, počet zúčastnených: 1 OZ 
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 Seminár a dielňa „KUPREV, Práca s preventívnym programom pre deti vo veku 4-8 rokov“, 

KUPROG CZ Praha, online forma, počet zúčastnených: 1 OZ 

 

 

Interné semináre pre odborných zamestnancov CPPPaP: 

 

 27.9.2019 – interný odborný seminár, tematický okruh : Predprimárne vzdelávanie – legislatívne 

zmeny, Zákon č.209/2019; školiteľ Mgr. Zuzana Vencelová realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 25.10.2019 – odborný seminár „Supervízia“ preventívne psychologické poradenstvo v zmysle § 79 

zákona č. 138/2019 Z.z., školiteľ PhDr. M. Zacharovský, realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 29.11.2019 – interný odborný seminár,  tematický okruh : Diagnostika školskej spôsobilosti, 

realizované v CPPPaP Banská Bystrica  

 13.12.2019 – odborný seminár „Supervízia“ preventívne psychologické poradenstvo v zmysle § 79 

zákona č. 138/2019 Z.z., školiteľ PhDr. M. Zacharovský, realizované v CPPPaP Banská Bystrica 

 31.1.2020 – interný odborný seminár,  tematický okruh : Depistáž školskej spôsobilosti v MŠ okresu 

B. Bystrica; školitelia : Mgr. Slavomíra Cabanová, Mgr. Elena Čiapová; realizované v CPPPaP 

Banská Bystrica 

 
 

Školenia pre všetkých zamestnancov CPPPaP: 
 

 24.10.2019 - školenie CO, školitelia Ing. Bokor, Mgr. Chládek 

 27.5.2020 – školenie BOZP, školiteľ Marián Fáber 
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I. Odborná prezentácia CPPPaP (§ 2, ods.1, pís.i) 

 

1.) Porady, semináre pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie a  zamestnancov CPPPaP: 

 

  Porady, semináre a stáže pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie základných 

a stredných škôl v Banskobystrickom okrese a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení 

(vrátane  CPPPaP) v Banskobystrickom  

kraji. Odborná prezentácia CPPPaP. 

 

22.10.2019 –  Pracovná porada výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a odborných 

zamestnancov základných a stredných škôl okresu Banská Bystrica   

Program: 

 

 Riziká nadmerného používania IKT u detí a dospelých (MUDr. Marcela Šoltýsová, 

pedopsychiater DFNsP B. Bystrica). 

 Rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou v kontexte fínskeho vzdelávacieho systému – 

prezentácia skúseností z pracovnej cesty (Mgr. Martin Valach, CPPPaP B. Bystrica) 

 Preventívny program JABĹČKA pre deti 1. stupňa ZŠ (Mgr. Veronika Krnáčiková, CPPPaP B. 

Bystrica) 

 Kariérové poradenstvo v BBSK (Ing. Andrea Škultétyová, špecialista pre školstvo BBSK) 

 Prezentácia stredných škôl – SPŠ dopravná Zvolen, SOŠ dopravná Martin - Priekopa 

  

21.11.2019 – Pracovné stretnutie so školskými psychológmi a školskými špeciálnymi pedagógmi ZŠ 

a SŠ v okrese B. Bystrica 

Program: 

 Aktuálne problémy v praxi školského psychológa a špeciálneho pedagóga a ich riešenie v súlade 

s platnou legislatívou 

 Riešenie konkrétnych problémov a situácií v práci so žiakmi so ŠVVP 

 Psychologická diagnostika v školskom prostredí, školiteľ :  Mgr. Kalina CPPPaP B. Bystrica 

 

26.11.2019 – Metodicko - supervízne pracovné stretnutie OZ - psychológov CPPPaP v 

Banskobystrickom kraji, miesto : CPPPaP Banská Bystrica 

   Téma: Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov najčastejšie používaných 

psychodiagnostických nástrojov v praxi CPPPaP Banská Bystrica, školiteľ: Mgr. Anton Kalina 

CPPPaP B. Bystrica 

 

17.12.2019 – Burza banskobystrických stredných škôl „Banskobystrický stredoškolák“ – servis 

profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ich rodičov a pedagógov; realizátor 

CPPPaP B.Bystrica, miesto konania : Pedagogická fakulta UMB B.Bystrica; počet zúčastnených: 8 OZ 

 

10.6.2020 Pracovné stretnutie so školskými psychológmi ZŠ a SŠ v okrese Banská Bystrica,  

miesto : CPPPaP Banská Bystrica 

 zameranie na metodické usmernenia v zmysle  zmien súvisiacich s preventívnymi 

epidemiologickými usmerneniami s COVID-19 

 konzultácie k aktuálnym problémom a možnosti ďalšej spolupráce školy s CPPPaP   

Témy:  

   Vedenie dokumentácie a archivácia odbornej činnosti školského  psychológa v podmienkach 

školy, školiteľ : Mgr. Kalina CPPPaP B. Bystrica 
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   Využitie rozprávky v poradenskej práci s detským klientom, školiteľ: Mgr. Zuzana Benková 

CPPPaP B. Bystrica 

  

18.6.2020 Pracovné stretnutie so školskými špeciálnymi pedagógmi ZŠ v okrese Banská 

Bystrica, miesto : CPPPaP Banská Bystrica 

 konzultácie k aktuálnym problémom, možnosti riešení a postupov so žiakmi so ŠVVP 

 zameranie na metodické usmernenia v zmysle  legislatívnych zmien  
 

 

2.) Vystúpenie v médiách 

 07.11.2019  Rádio Lumen,  relácia Vitaj doma, rodina! téma Šikanovanie v školskom prostredí 

 13.12.2019  RTVS Rádio Regina, téma Ako zvládať problémy s učením, Domáce úlohy 

 17.02.2020    TV Markíza, téma  Ako tráviť jarné prázdniny  

 16.03.2020  Rádio Regina, téma Ako zvládať preventívne opatrenia COVID-19 s deťmi v rodine  

 09.04.2020      RTVS, téma Ako zvládať preventívne opatrenia COVID-19 s deťmi v rodine  

 

3.) Ďalšie odborné aktivity  CPPPaP realizované pre školy a školské zariadenia: 

3.1 Metodicko – odborná činnosť 

 

Centrum zabezpečuje v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. metodické usmerňovanie ďalších zložiek 

systému výchovného poradenstva v školách – výchovný poradca, školský psychológ, školský špeciálny 

pedagóg, sociálny pedagóg. Okrem toho poskytuje metodickú pomoc a poradenstvo učiteľom 

a zákonným zástupcom detí. Prehľad vykonanej metodicko – odbornej činnosti je uvedený v tabuľke 5.  

 
CPPPaP B. Bystrica na základe poverenia KŠÚ č. 2010/00004-04368 metodicky usmerňuje školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v územnej pôsobnosti. V rámci metodického 

usmerňovania CPPPaP v banskobystrickom kraji sa uskutočnili tieto akcie: 

 

29.10.2019 – Metodicko-supervízne pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

 

Program: 

1. Plán profesijného rozvoja poľa novej legislatívy – Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.,  

MPC B. Bystrica 

2. Aktualizácie vnútorných predpisov organizácie v zmysle nového zákona č. 138/2019 

Z. z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch  

3. EVUPP – aktuálne informácie o po poslednej aktualizácii programu a príručky štatistického 

programu 

4. Metodická rada VÚDPaP –  aktuálne informácie z posledného zasadnutia  

5. Národný projekt VÚDPaP Bratislava:  „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii 

a úspešnosti na trhu práce“. Predstavenie cieľov projektu a oslovenie k spolupráci – pracovníčky 

Regionálneho projektového centra NP B. Bystrica 
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20.02.2020 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

 

Program:  
1. Plán profesijného rozvoja, Ročný plán vzdelávania, Program aktualizačného vzdelávania 

2. Program adaptačného vzdelávania pre jednotlivé kategórie OZ podľa novej legislatívy  

3. Aktualizácie vnútorných predpisov organizácie v zmysle nového zákona č. 138/2019 

Z. z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch  

4. Rozpočet 2020 – aktuálne informácie 

5. Metodická rada VÚDPaP –  aktuálne informácie z posledného zasadnutia  

6. Národný projekt VÚDPaP Bratislava:  „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii 

a úspešnosti na trhu práce“. Aktuálne informácie k vzdelávaniu OZ.  

 

12.05.2020 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja (online) 

 

Program:  
1.   Aktuálna situácia v súvislosti s COVID-19 – zdieľanie skúseností (práva s klientmi v online 

priestore, pracovno-právne vzťahy) 

2.   Metodické usmernenia MŠVVaŠ, VÚDPaP – aplikácia v praxi 

 

23.06.2020 – Metodicko-supervízne stretnutie vedúcich odborných zamestnancov CPPPaP 

Banskobystrického kraja  

1.   Situácia v CPPPaP BB kraja po obnovení prevádzok 

2.   Aktuálne úlohy vyplývajúce z usmernení zriaďovateľa, MŠVVaŠ SR a VÚDPaP 

3.   Metodická rada VÚDPaP –  formulácia otázok a požiadaviek na zasadnutie MR 24.6.  

4.   Národný projekt VÚDPaP Bratislava:  „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii 

a úspešnosti na trhu práce“. Téma: Kariérový poradca, kariérové poradenstvo a výchova – aktuálna 

situácia a problémy v praxi CPPPaP.   

 prezentácia Sprievodcu pre novú odbornú profesiu kariérového poradcu na CPPPaP 

 priestor na otázky k Sprievodcovi, k novej kategórii odborného zamestnanca na CPPPaP 

 krátka informácia o vzdelávaní v kariérovej výchove a v kariérovom poradenstve pre 

CPPPaP, videopozvánka 

Hostia:   

 Mgr. Štefánia Hrivňáková – odborná riešiteľka pre intelektuálne výstupy 

  Mária Jaššová – odborná riešiteľka pre intelektuálne výstupy  

 Eva Uhríková – interný expert pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva  

 Natália Városiová – interný expert pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva  

 

 

Odborní zamestnanci oddelení – psychológovia, špeciálny a sociálni pedagógovia v školskom roku 

2019/2020 uskutočnili  264 návštev v materských, základných a stredných školách v okrese Banská 

Bystrica. V rámci návštev prebiehali individuálne metodické a preventívno - výchovné konzultácie 

s pedagógmi v súvislostí s riešením výchovno – vzdelávacích  problémov so žiakmi.  

Okrem toho odborní zamestnanci Centra zabezpečujú odbornú prax pre študentov vysokých škôl 

študijného odboru psychológia – 9 študentov 40 stretnutí a študijného odboru sociálna pedagogika –  

3 študenti, 9 stretnutí. 
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3.2 Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho konania 
 

Každoročne zabezpečujeme psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho konania do základných a 

stredných škôl. V tomot roku boli z dôvodu pandémie COVID-19 prijímacie konania na viacerých 

školách zrušené. Zoznam škôl kde sme realizovali v šk. roku 2019/2020 prijímacie skúšky a počty detí sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

Tabuľka: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok v šk. r. 2018/2019 

 

Škola Miesto Dátum Počet 

Gymnázium JGT , francúzska trieda  Banská Bystrica nekonali sa  

Bilingválne gymnázium  – evanjelické  Banská Bystrica nekonali sa  

Stredná športová škola Banská Bystrica nekonali sa  

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa  Banská Bystrica 15. a 18.6.2020 38 

ZŠ Golianova + dodat. Banská Bystrica nekonali sa  

ZŠ SSV Banská Bystrica nekonali sa  

ZŠ Brusno Brusno nekonali sa  

ZŠ Sl. Ľupča Slovenská Ľupča 25.06.2020 27 

Spolu:   65 

 

 

Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích skúšok za posledných desať rokov ukazuje 

tabuľka 2: 

 

 

Tabuľka 2: Počet vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za posledných 10 rokov  

 

 

 Školský rok Počet detí 

1 2010/2011 414 

2 2011/2012 420 

3 2012/2013 511 

4 2013/2014 601 

5 2014/2015 740 

6 2015/2016 695 

7 2016/2017 703 

8 2017/2018 745 

9 2018/2019 712 

10 2019/2020 65 
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3.3 Preventívno – výchovné aktivity (besedy, prednášky, preventívne programy) 

 

V školskom roku 2019/2020 boli vykonané odbornými zamestnancami CPPPaP tieto aktivity: 

 

Prednášky, besedy, poradenstvo: 

 

 Depistáž úrovne školskej spôsobilosti (MŠ ul. prof. L. Sáru, MŠ Jakub, MŠ ul. Lazovná, MŠ 

Tulská, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Radvanská, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ T. Andrašovana, MŠ 

Magurská, MŠ Nová, MŠ Stará Tehelňa, MŠ Vlkanová, MŠ tajov, MŠ Karpatská) – súčasťou bolo 

následné odborné poradenstvo pre rodičov detí a učiteľky materských škôl. Počet detí: 231  

 

 Prednáška a beseda pre rodičov budúcich prvákov na tému „Školská spôsobilosť“ sa z dôvodu 

pandémie COVID-19 zrealizovala v jednej materskej škole na ktorej sa zúčastnilo 20 rodičov. 

 

 Kariérové poradenstvo pre žiakov ôsmich a deviatych ročníkov ZŠ   
Centrum každoročne ponúka  žiakom ôsmeho a deviateho ročníka poradenské služby  v oblasti 

optimálnej voľby strednej školy. Bolo zrealizovaných 11 besied a prednášok s počtom 210 žiakov. 

Diagnostika prebiehala v dvoch etapách, ktorej predchádza beseda so žiakmi na tému  „Voľba 

ďalšieho štúdia“. Po spracovaní testových výstupov sa uskutočnili individuálne konzultácie so žiakmi 

a ich zákonnými zástupcami.  

 

Ôsme ročníky: ZŠ Narnia (22 žiakov),  

 

Deviate ročníky:  ZŠ Golianova (46 žiakov), ZŠ Tr. SNP (40 žiakov), ZŠ SSV B. Bystrica  

(36 žiakov), ZŠ Selce (13 žiakov), ZŠ Ďumbierska (49 žiakov),  ZŠ Brusno (30 žiakov),   

ZŠ Radvaň (33 žiakov), ZŠ Bakossova (28 žiakov), ZŠ Sl. Ľupča (37 žiakov),  

ZŠ Badín (12 žiakov), ZŠ u Filipa B. Bystrica (12 žiakov), ZŠ Sitnianska (34 žiakov), ZŠ Nám. Š. 

Moysesa (26 žiakov), ZŠ Pieninská (18)  

 

Profesijná orientácia Počet klientov 

Ôsme ročníky 22 

Deviate ročníky 414 

Spolu:  436 

 

 Kariérové poradenstvo pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl  

- Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník, 52 žiakov 

- Gymnázium J.G.Tajovského Banská Bystrica, 3. a 4. ročník, 146 žiakov 

- Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročník a septima, 40 žiakov 

- Gymnázium A.Sládkoviča Banská Bystrica, 3. ročník, 77 žiakov  

- OA Banská Bystrica, 4. ročník, 44 žiakov 

- SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 2. a 4. ročník, 143 žiakov 

- SPŠ stavebná Kremnička, 3. a 4. ročník, 23 žiakov 

- SOŠ stavebná Kremnička, 3. a 4. ročník, 13 žiakov 

- SŠ SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 4. ročník, 50 žiakov  

- SŠ SOŠ podnikania Banská Bystrica, 3. ročník, 34 žiakov 

- SOŠ informačných technológii Banská Bystrica, 4. ročník, 108 žiakov 

- SOŠ HSaO Banská Bystrica, 5. ročník, 8 žiakov 

- Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica, 3. ročník, 60 žiakov  
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Kariérové poradenstvo Počet klientov 

Spolu:  798 

 

 Prevencia drogových závislostí – besedy pre žiakov ZŠ a SŠ 

- Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica, 18 študentov 

- ŠI Internátna, 43 žiakov 

 

 Alkohol a diskotékové drogy – besedy pre žiakov strených škôl z školského internátu 

- ŠI Havranské, 1. ročník, 31 žiakov 

                                  

 Prevencia kyberšikany a bezpečnosť na internete – beseda pre žiakov ZŠ a SŠ 

- ZŠ Ďumbierska, 8 ročník, 31 žiakov 

- SOŠ Spojená,1ročník 18 žiakov 

- ZŠ Bakossova, 38 žiakov 

- ZŠ Golianova, 23 žiakov 

- SPŠ J.Murgaša, 57 žiakov 

- SOŠ stavebná, 32 žiakov 

 

 Prevencia HIV/AIDS a STD –  besedy pre žiakov  stredných škôl 

- 1. súkromné banskobystrické gymnázium Banská Bystrica, 30 žiakov 

- Obchodná akadémia Banská Bystrica, 46 žiakov 

 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda pre žiakov stredných škôl 

- SOŠ HSaO,  16 žiakov 

- Obchodná akadémia , 58 žiakov 

 

 Komunikačné a sociálne zručnosti pre žiakov SŠ: 

- SOŠ stavebná B. Bystrica, 17 žiakov 

 

 Čo je to PEER PROGRAM? – prezentácia preventívneho programu zameraného na prevenciu 

závislostí od návykových látok 

- Evanjelické gymnázium B. Bystrica, 30 žiakov     

- Katolícke gymnázium Š. Moysesa B. Bystrica, 71 žiakov          

- Gymnázium M. Kováča, 52 žiakov 

- Obchodná akadémia Banská Bystrica, 83 žiakov  

- 1. súkromné banskobystrické gymnázium, 50 žiakov               

 

 Ako sa efektívne pripraviť na maturitnú skúšku – besedy pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka  

stredných škôl: SOŠ pod Bánošom B. Bystrica, Obchodná akadémia B. Bystrica, SPŠ J. Murgaša  

B. Bystrica (celkom: 218 žiakov) 

 

 Zásady efektívneho učenia a adaptácia na strednú školu– besedy o efektívnom učení pre žiakov 

prvého ročníka:  

- SOŠ elektortechnická Banská Bystrica, 1. ročník, 69 žiakov  

 

 Duševné zdravie – beseda na tému duševného zdravia pre žiakov ZŠ: 

- ZŠ Bakossova B. Bystrica, 60 žikaov 
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Prednášky a besedy pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl : 
 

 Školská integrácia žiakov so ŠVVP v podmienkach strednej školy  

- riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, 54 riaditeľov 

 

 Emócie v práci učiteľa
      - Katolícke gymnázium Š. Moysesa, B. Bystrica, 31 učiteľov 

 

 Rešpektujúca a efektívna komunikácia v práci učiteľa 

- Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica, 35 učiteľov 

 

 Dôležitosť implementácie kritického myslenia v práci učiteľa 

- Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica, 35 učiteľov 

 

 

Preventívne programy realizované pre žiakov škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP B. Bystrica: 
 

 „Predškolská psychostimulačná skupina pre deti a ich rodičov“ Program pre deti s odloženým 

začiatkom PŠD  a ich rodičov zameraný na rozvoj kognitívnych procesov a vôľovo-motivačnej 

zložky osobnosti.  Uskutočnilo sa 8 stretnutí v období od 15.10.2019 do 03.12.2019. V rámci 

programu pracujú paralelne dve skupiny: detská skupina a rodičovská skupina. Po ukončení 

programu ako jeho integrálna súčasť nasledovali  individuálne stretnutia s rodičmi zamerané na 

poskytnutie vzájomných spätných väzieb a poradenstvo zacielené na silné a slabé stránky detí 

a spôsoby práce s nimi z dôvodu eliminácie neskorších ťažkostí počas prvého roku plnenia PŠD. 

 
 

Témy rodičovských skupín: 

 15.10.2019: úvodné stretnutie -  zoznámenie, pravidlá skupiny, očakávania  

 22.10.2019: potreby detí a očakávania rodičov 

 29.10.2019: prechod od hry dieťaťa k plneniu povinností 

 05.11.2019: ako pristupovať k dieťaťu, aby spolupracovalo 

 12.11.2019: denný režim dieťaťa 

 19.11.2019: vlastnosti pozornosti dieťaťa v predškolskom veku 

 26.11.2019: výchovné štýly  

 03.12.2019: oceňovanie dieťaťa 
 

Témy detských skupín: 

 15.10.2019: grafomotorika 

 22.10.2019: zrakové rozlišovanie 

  

 29.10.2019: sluchové rozlišovanie 

 05.11.2019: matematické predstavy 

 12.11.2019: pozornosť  

 19.11.2019: logické uvažovanie 

 26.11.2019: verbalizácia a sociálne správanie 

 03.12.2019: zraková pamäť, priestorová a P-Ľ orientácia, verbalizácia 
 

 Rovesnícky program Peer to Peer – „Príprava rovesníckych multiplikátorov prevencie 

alkoholových a  drogových závislostí“ – pre žiakov stredných škôl. Zapojené boli štyri školy. 
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Evanjelické gymnázium, Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Obchodná akadémia a 1. Súkromné 

banskobystrické gymnázium). 

celkový počet zapojených škôl: 4 

celkový počet účastníkov: 20 žiakov  

     celkový počet stretnutí: 7 
 

 Adaptačný program – program špeciálne určený pre žiakov piatych ročníkov ZŠ a prvých 

ročníkov SŠ zameraný na adaptáciu v novom kolektíve. 

- ZŠ Gaštanová, 39 žiakov 

- ZŠ Pieninská, 40 žiakov 

- ZŠ SNP 20, 54 žiakov 

- UMB Katedra sociálnej pedagogiky,14 študentov 

- Katolícke gymnázium Š. Moysesa, 22 + 18 žiakov 

- Obchodná akadémia, 84 žiakov 

- SOŠ hotelových služieb a obchodu, 73 žiakov 

- Stredná športová škola, 37 žiakov 

- SOŠ automobilová, 23 žiakov 

- SOŠ obchod a podnikanie, 23 žiakov 

- SOŠ stavebná, 12 žiakov 

- SOŠ Pod Bánošom,18 žiakov 

- Stredná zdravotnícka škola, 115 žiakov 

- Evanjelické gymnázium, 60 žiakov 

- SPŠ stavebná, 33 žiakov 
 

Programu sa zúčastnilo celkovo 5 ZŠ (189 žiakov/10 skupín/28 stretnutí) a 11 SŠ (516 

žiakov/22 skupín/42 stretnutí) 

 

 Program zlepšenia vzťahov medzi žiakmi (práca s triedou na ZŠ) – sa zameriava na ozdravenie 

klímy v rovesníckom kolektíve. Program bol realizovaný priamo na týchto školách: 
 

- ZŠ Selce, 24 žiakov 

- ZŠ Pieninská, 19žiakov 

- ZŠ Spojová, 17žiakov 

Programu sa zúčastnili 3 školy, 3 skupiny, 7 stretnutí, 65 žiakov. 

 

 Program zlepšenia vzťahov medzi žiakmi (práca s triedou na SŠ) – sa zameriava na ozdravenie 

klímy v rovesníckom kolektíve. Program bol realizovaný na Strednej odbornej škole spojenej 

Programu sa zúčastnila 1 škola, 4 skupiny, 9 stretnutí, 78 žiakov. 

 

 Vzťahy medzi nami ZŠ – program je zameraný na zlepšenie a upevnenie vzťahov medzi žiakmi 

v rovesníckom kolektíve.  

- ZŠ Pieninská, 23 žiakov 

- ZŠ Brusno, 23 žiakov 

Programu sa zúčastnili 2 školy, 2 skupiny, 2 stretnutia, 46 žiakov. 
 

 Programy kariérového poradenstva pre stredné školy –– programy zamerané na poradenstvo 

pre žiakov a ich rodičov pri výbere ďalšieho vzdelávania alebo povolania, zahŕňa diagnostiku, 

individuálne poradenstvo, informácie a možnosti ďalšieho vzdelávania. 
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 Úspech máš vo vlastných rukách – VYKROČ ! 

SPŠ J.Murgaša, 4. ročník, 89 žiakov 

Programu sa zúčastnila 1 škola, 6 skupín, 18 stretnutí, 89 žiakov.   

 

 Ako sa efektívne učiť 

GAS, 4. ročník, 77 žiakov 

Programu sa zúčastnila 1škola, 3 skupín, 9 stretnutí, 77 žiakov. 

 

 Ty a Tvoja kariéra 

EVG, 4ročník, 52žiakov 

KGŠM, 3.ročník, 40žiakov 

GJGT,3ročník, 146žiakov 

Programu sa zúčastnili 3 školy, 7 skupín, 27 stretnutí, 238 žiakov.   
 

 

   Program „Hľadám si prácu“ 

- SOŠ elektrotechnická, 4. ročník, 50 žiakov 

- SOŠ spojená 3. ročník, 34 žiakov 

- SOŠ stavebná , 4. ročník,13 žiakov 

- SPŠ stavebná, 4. ročník, 23 žiakov 

- SOŠ informačných technológií, 4. ročník, 108 žiakov 

- SOŠ hotelových služieb a obchodu, 5. ročník, 8 žiakov 

- SZŠ 4. ročník, 60 žiakov 

- OA  4. ročník, 44 žiakov 

Programu sa zúčastnilo 8 škôl, 18 skupín, 63 stretnutí, 340 žiakov.   

 

 

 Program prevencie kyberšikanovania a bezpečného správania sa na internete – tento program 

je určený pre žiakov základných a stredných škôl. V predmetnom školskom roku bol realizovaný 

na týchto školách: 

- ZŠ Brusno, 23 žiakov 

- ZŠ Selce, 12 žiakov 

       Programu sa zúčastnila 2 školy, 2 skupiny, 8 stretnutí, 35 žiakov. 

 

 Program prevencie alkoholových a drogových závislostí – program bol realizovaný pre 

študentov Pedagogickej fakulty UMB. Programu sa zúčastnilo 14 študentov z katedry psychológie. 

Zrealizované boli 4 stretnutia. 

 

 Program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“  - interaktívny preventívny program pre deti do 8 

rokov zameraný na predchádzanie rôznym formám násilia a rozvíjanie tolerancie, sociálnych 

kompetencií a prosociálneho správania. Programu sa zúčastnili deti MŠ Radvanská. 

         Programu sa zúčastnili 2  materské školy, 4 skupiny, 34 stretnutí, 81 žiakov. 

 

 Program „Filipko a jeho dobrodružstvá“ – vedie deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia  

v celej jeho komplexnosti, k environmentálnemu zmýšľaniu, k zmysluplnému  

a harmonickému životu. 

- ZŠ Brusno, 15 žiakov 

     Programu sa zúčastnila 1škola, 1 skupina, 8 stretnutí, 15 žiakov. 
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 Program „Kamaráti jabĺčka“ 

    - ZŠ Pieninská,31 žiakov 

Programu sa zúčastnila 1 škola, 2 skupiny, 49 stretnutí, 31 žiakov. 

 

 Preventívny program „Tréning komunikačných a sociálnych zručností“ – pre žiakov 

základných škôl. Cieľom je optimalizácia sociálnej a psychickej regulácie ich správania a rozvoj 

komunikačných zručností. 

- ZŠ Brusno, 52 žiakov 

- ZŠ Selce, 41 žiakov 

- ZŠ Sitnianska, 38 žiakov   

Programu sa zúčastnili 3 školy, 7 skupín, 10 stretnutí, 131 žiakov 

 

 

 

J. Zapojenie CPPPaP do projektov (§ 2, ods.1, pís.j) 

 

CPPPaP je od mája 2013 zapojené do národného projektu s názvom „Komplexný poradenský 

systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Zapojením do 

projektu Centrum získalo ďalšie psychologické testy a nové metodiky, ktoré sa stali po prevode 

vlastníctva jeho majetkom. Ďalším významným benefitom je bezplatné školenie odborných 

zamestnancov v nových diagnostických metódach. Projekt riadi Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie Bratislava. Realizačná fáza projektu bola ukončená v novembri 2015. Momentálne do 

roku 2020 prebieha fáza trvalej udržateľnosti projektu.  

 
Ďalším projektom do ktorého je CPPPaP zapojené je Národný projekt s názvom „Štandardizáciou 

systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ kód projektu v ITMS2014+: 

312011W833. V decembri 2019 podpísalo Zmluvu o spolupráci v rámci uvedeného projekjtu z jeho 

realizátorom VÚDPaP Bratislava. 

  

 

L. Priestorové a materiálno technické podmienky CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. l) 

 

  1. Budovy, priestory a vybavenie 

  CPPPaP sídli v účelovej budove postavenej v rokoch 1974 – 1978. Budova a priľahlé pozemky sú 

majetkoprávne vysporiadané. Budova je rozčlenená na tri samostatné objekty, ktoré sú vzájomne 

prepojené. Pre lepšiu orientáciu sú budovy označené farbami: červená budova, zelená  a modrá budova. 

V červenej a modrej budove sa nachádzajú prevažne kancelárie v ktorých sa uskutočňujú vyšetrenia a 

konzultácie. V zelenej budove sa nachádza veľká zasadačka, klub a knižnica. V týchto priestoroch 

prebiehajú najmä skupinové aktivity, odborné semináre, školenia a porady. Každý odborný zamestnanec 

má vlastnú kanceláriu kde vykonáva indivduálne vyšetrenia a konzultácie.  

 

  2. Nákupy zariadení, techniky, počítačov (hardware, software) 

   V minulom školskom roku sme zakúpili multifunkčný kopírovací stroj MFP XEROX B1025 

v hodnote 720 €.  

 

  3. Internet 

  Na CPPPaP je Internet – pripojenie typu ADSL. Poskytovateľom je Slovak Telekom. 
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  4. Knižnica 

  CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2020 6284 titulov. V školskom roku 2019/2020 

pribudli 2 knihy v hodnote 26,79 €. Okrem toho je v knižnici 2164 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 

18 materiálov evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 8448 titulov.   

 

  5. Testy 

  Centrum disponuje obsiahlym repertoárom psychodiagnostických metodík uložených v tzv. Sklade 

testov, v ktorom je evidovaných ku dňu 31.8.2020 celkom 1248 skladových položiek, čo predstavuje 314 

testov. V školskom roku 2019/2020 neboli zakúpené žiadne nové psychodiagnostické metodiky. 

    

  6. Časopisy 

  V Centre odoberáme tieto odborné časopisy: 1. Psychologie dnes, 2. Pedagogické rozhľady,  

3. Psychológia a patopsychológia dieťaťa,  4. Prevencia,  5. Mládež a spoločnosť, 6. Adiktologie, 

7. Česká a slovenská psychiatria, 8. Alkoholizmus a drogové závislosti, 9. Rodina a škola, 10. Efeta,  

11. Rozmer, 12. Empatia a časopisy zamerané na riadenie školského zariadenia: Škola a Verejná správa.  

      

M. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. m) 
 

Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2019 (v €) a rozpočte pre rok 2020 (v €): 
 

Rozpočet 2019 Stav k 31.12.2019  Rozpočet 2020  Stav k 1.1.2020 

   

Celková suma 

 

420.116,- € 

  

Celková suma 

 

355.277,- € 

 

Mzdy (610): 

 

271.981,-  € 

  

Mzdy (610): 

 

252.474,-  € 

 

  Odvody (620): 

 

95.057,- € 

  

Odvody (620): 

 

88.240,-  € 

Ostatné výdavky: 

(630) 
53.078,- € 

 Ostatné 

výdavky: 

(630) 

14.563,-  € 

Kapitálové 

výdavky: 
          0 € 

 
  

 

 

N. Vyhodnotenie cieľov (§ 2, ods.1, pís. n) 
 
 

   Základným cieľom CPPPaP B. Bystrica je poskytovať odborné služby a odbornú starostlivosť 

vyplývajúcu zo školského zákona. Hlavným ukazovateľom plnenia cieľa je pokrytie požiadaviek 

verejnosti (klienti a ich rodičia, školy, pedagógovia) a splnenie Plánu činností a úloh na daný školský 

rok, kde sú definované špecifické úlohy vychádzajúce z aktuálnych pedagogicko-organizačných 

pokynov. Priebežne (mesačne) je plnenie úloh a cieľov kontrolované na gremiálnych poradách vedenia.  

V školskom roku 2019/2020 od marca 2020 bola činnosť Centra poznáčená pandémiou COVID-19, ktorá 

spôsobila prerušenie a obmedzenie poskytovania odbornej činnosti v druhom polroku školského roka. 

Napriek tomu konštatujeme, že Plán činnosti a úloh CPPPaP a stanovené ciele pre školský rok 

2019/2020 v čase prevádzky zariadenia boli splnené.  
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O. SWOT analýza  (§2, ods.1, pís. o) 

  

 
 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 19.10.2020 

 

 

                        PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý 

                         riaditeľ CPPPaP 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 profesionalita odborných zamestnancov 

 pokračujúce sa odborné vzdelávanie 

zamestnancov 

 poskytovanie metodického vedenia 

a odborných stáží pre OZ BB kraja 

 vysoká úroveň počítačového vybavenia + 

internet 

 sklad testov s bohatým výberom 

psychodiagnostických nástrojov 

 fungujúca organizačná štruktúra 

 dlhodobá existencia zariadenia 

 poskytovanie kvalitnej diagnostiky 

a poradenstva 

 bohatá knižnica odborných kníh 

a dokumentov 

 zapojenie sa do Národného projektu 
VÚDPaP 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 technický stav budovy (poškodená strecha, 

kanalizácia, chýbajúca zvuková izolácia) 

 veľký rozsah hospodársko-ekonomických 

činností 

 nedostatočná vzdelanosť zamestnancov 

v oblasti informačných technológií  

 nedostatok finančných prostriedkov pre 

ďalšie vzdelávanie OZ 

 preťaženosť riaditeľa hospodársko –

ekonomickými -personálnymi agendami 

 nízke mzdy technicko-hospodárskych 

zamestnancov  
 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 kvalitné možnosti odborného rastu 

odborných zamestnancov v rámci 

kontinuálneho a iného odborného 

vzdelávania  

 zapojenie sa do nového Národného projektu 

 získanie mimorozpočtových zdrojov 

 zmena financovania 

 ponuka nových služieb pre klientov   
 

OHROZENIA 

 

 pripravované legislatívne zmeny 

 zmeny vo financovaní  

 zmeny systému výchovného poradenstva a 

prevencie 

 zmena zriaďovateľa 

 vysoký nárast záujmu o služby zo strany 

verejnosti  
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Vec
Sprdva o Wchovno-vzdeldvacei iinnosti. iei Wsledkoch a podmienkach 5k6l a Skolslrych
zariadeni - schv6lenie

Na ziklade ustanovenia $ 5 ods. 7 pism. f) zitkona d. 5961/2003 Z. z. o Stfitnej spr|ve
v Skolstve a Skolskej samospr6ve a o znene a doplneni niektorfch z6konov v meni
neskorSich predpisov ste n6m predloZili Spr6vu o vjchovno - vzdel|vacej dinnosti, jej
vfsledkoch a podmienkach V65ho zatiadenia za Skolsk! rok 2019/2020.

Spriiva bola predloZen6 v zSkonom stanovenom termine, obsahuje v3etky n6leZitosti
predpisand vyhl65kou Ministerstva Skolstva Slovenskej republiky d.912006 Z. z. o Stmkture
a obsahu spriiv o vfchovno - vzdel|vacej dinnosti, jej ujsledkoch a podmienkach 5k6l
a Skolsklfch zariadeni.

Okresn;i rirad Bansk6 Bystrica, v zasfupeni odborom Skolstva schval'uje predloZenri
spravu.

Schv6lenir spr6vu zverejnite vo Va5om zafiadeni na obvyklom mieste
a na webovej strrinke V65ho zariadenia najnesk6r do 31 . decembra 2020.

S pozdravom
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